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Изменение 55
Rosario Crocetta

Проект на директива
Съображение 1

Текст на инициативата Изменение

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие.

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и конституционните принципи на 
отделните държави членки.

Or. it

Изменение 56
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 1a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(1а) Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи (ЕКЗПЧОС) и 
съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека (ЕСПЧ) 
спомогнаха за определяне и 
повишаване на стандартите за 
правата на човека, включително 
правото на справедлив съдебен процес 
в Европа. Договорите и Хартата 
установяват специална роля на 
механизма на Конвенцията, както е 
посочено в член 6 от Договора за 
Европейския съюз, в който се 
предвижда присъединяване на ЕС към 
Конвенцията и се определят 
основните права съгласно 
Конвенцията като общи принципи на 
правото на Съюза, и в член 52 от 
Хартата, в който се гарантира 
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хармоничното тълкуване на тези 
права между Хартата и 
Конвенцията.

Or. en

Изменение 57
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 2

Текст на инициативата Изменение

(2) Съгласно член 82, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения, който 
след Европейския съвет в Тампере от 15 
и 16 октомври 1999 г. обикновено се 
посочва като крайъгълен камък на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в рамките 
на Съюза.

(2) Съгласно член 82, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения, който 
след Европейския съвет в Тампере от 15 
и 16 октомври 1999 г. обикновено се 
посочва като крайъгълен камък на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в рамките 
на Съюза. Без да се поставят под 
съмнение положителното му 
въздействие и ключовото му значение, 
взаимното признаване следва да се 
прилага в правни области, които не са 
хармонизирани и имат различни 
правни традиции и системи за 
наказателно производство и затова 
може да доведат до правни аномалии 
в ущърб на правата на заподозрените, 
както стана ясно от опита при 
прилагането на европейската заповед 
за арест. Следва да бъдат установени 
мерки, които да позволяват на 
националните съдилища съществена 
намеса в случаи на поява на такива 
аномалии. Освен това всяко прилагане 
на понятието „взаимно признаване“ 
трябва също да гарантира основните 
права, залегнали в Хартата и в 
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Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи.

Or. en

Изменение 58
Rosario Crocetta

Проект на директива
Съображение 2

Текст на инициативата Изменение

(2) Съгласно член 82, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения, който 
след Европейския съвет в Тампере от 15 
и 16 октомври 1999 г. обикновено се 
посочва като крайъгълен камък на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в рамките 
на Съюза.

(2) Съгласно член 82, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси в Съюза се основава на 
принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения, който 
след Европейския съвет в Тампере от 15 
и 16 октомври 1999 г. обикновено се 
посочва като крайъгълен камък на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси в рамките 
на Съюза в съответствие с Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и конституционните принципи 
на държавите членки, участващи в 
ЕЗР.

Or. it

Изменение 59
Rosario Crocetta

Проект на директива
Съображение 2a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(2а) Изпълняващата държава не 
може да откаже ЕЗР въз основа на 
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различия между собствените й 
обикновени закони и това на 
издаващата държава, но може да го 
направи, ако ЕЗР нарушава Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и конституционните принципи 
на изпълняващата държава.

Or. it

Изменение 60
Kinga Göncz

Проект на директива
Съображение 2a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(2а) Съдебното сътрудничество се 
основава на взаимно доверие в 
съдебните системи на другите 
държави членки, за което във всички 
държави членки е необходимо 
наличието на добре работеща, 
независима и безпристрастна съдебна 
система без никаква политическа 
намеса.

Or. en

Изменение 61
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 2a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(2а) Налице са съществени 
конституционни и правни разлики 
между държавите членки, особено що 
се отнася до ролята на прокурорите и 
допустимостта на доказателствата, 
които трябва непременно да се 
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вземат предвид в ЕЗР. В резултат на 
това ЕЗР не може да подминава тези 
разлики, като изисква по-малко от 
необходимото в изпълняващите 
държави, а фактът, че може да се 
нарушат основните права или 
национални конституционни 
принципи в заинтересованите 
държави членки, трябва да 
представлява допълнително 
основание за отказ.

Or. en

Изменение 62
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 12

Текст на инициативата Изменение

(12) За да се гарантира 
ефективността на съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, следва да 
бъдат ограничени възможностите за 
отказ да се признае или изпълни ЕЗР, 
както и основанията за отлагане на 
изпълнението ѝ.

заличава се

Or. en

Изменение 63
Anna Hedh

Проект на директива
Съображение 12a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12а) Следва да е възможно да се 
откаже ЕЗР, когато признаването 
или изпълнението ѝ в изпълняващата 
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държава би предполагало нарушаване 
на имунитет или привилегия, 
гарантирани в същата държава. 
Няма общо определение на това какво 
представлява имунитет или 
привилегия в Европейския съюз. Ето 
защо точното определяне на тези 
понятия е оставено на националното 
право, което може да включва 
защитни механизми, приложими за 
медицинските и юридическите 
професии, но не следва да се тълкува 
по начин, противоречащ на 
задължението да се отменят някои 
основания за отказ по член 7 от 
Протокола към Конвенцията за
взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси между държавите членки на 
Европейския съюз от 2001 г. Това 
може да включва и, правила относно 
свободата на печата и свободата на 
изразяване в други медии, макар и те 
да не се смятат непременно за 
привилегия или имунитет.

Or. en

Изменение 64
Birgit Sippel

Проект на директива
Съображение 13a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(13а) Личните данни, обработвани в 
контекста на прилагането на 
настоящата директива, ще бъдат 
защитени в съответствие с 
разпоредбите на съответните 
актове, включително принципите на 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
28 януари 1981 г. за защита на лицата 
при автоматизираната обработка на 
лични данни, както и от 
допълнителната защита, предвидена 
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в настоящата директива в 
съответствие с член 23 от 
Конвенцията за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между 
държавите членки на Европейския 
съюз от 29 май 2000 г.

Or. en

Изменение 65
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 13a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(13a) Наличните правни средства за 
защита срещу ЕЗР следва да бъдат 
поне същите като наличните при 
национални случаи срещу въпросното 
процесуално-следствено действие. В 
съответствие с националното си 
право държавите членки следва да 
гарантират, че тези правни средства 
за защита могат да бъдат 
използвани, и да информират 
незабавно заинтересованите страни 
относно възможностите и методите 
за правна защита. В случаите на 
възражения срещу ЕЗР от 
заинтересована страна в 
изпълняващата държава, 
изпълняващата държава разглежда 
дали съществуват причини за 
непризнаване на ЕЗР, например 
поради липсата на пропорционалност 
или поради нарушаване на правата на 
човека, като е препоръчително 
такава информация да се предава на 
издаващия орган и заинтересованата 
страна да е надлежно информирана. 
Необходимо е да се гарантира 
правото на информация и достъпът 
до съдилищата на лицата, засегнати 
от ЕЗР. Правото на защита е част 
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от правото на справедлив съдебен 
процес (членове 47 и 48 от Хартата) 
на всички етапи на производството.

Or. en

Изменение 66
Anna Hedh

Проект на директива
Съображение 13a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(13a) Наличните правни средства за 
защита срещу ЕЗР следва да бъдат 
поне същите като наличните при 
национални случаи срещу въпросното 
процесуално-следствено действие. В 
съответствие с националното си 
право държавите членки следва да 
гарантират, че тези правни средства 
за защита могат да бъдат 
използвани, и да информират 
своевременно заинтересованите 
страни относно възможностите и 
методите за правна защита. В 
случаите на възражения срещу ЕЗР 
от заинтересована страна в 
изпълняващата държава по 
отношение на по-съществени 
основания за издаване на ЕЗР е 
препоръчително такава информация 
да се предава на издаващия орган и 
заинтересованата страна да е 
надлежно информирана. Необходимо 
е да се гарантира правото на 
информация и достъп до съдилищата 
на лицата, засегнати от ЕЗР. 
Правото на защита е част от 
правото на справедлив съдебен процес 
(членове 47 и 48 от Хартата) на 
всички етапи на производството.

Or. en
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Изменение 67
Rosario Crocetta

Проект на директива
Съображение 13a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(13а) За да бъде подпомогнато 
изпълнението на ЕЗР в страни, които 
не разполагат със значителни 
средства и ресурси за разследвания, 
ако средствата са недостатъчни, 
тогава разходите за изпълнението на 
ЕЗР, които обикновено се поемат от 
изпълняващата държава, могат да се 
поемат пряко от държавата, 
издаваща ЕЗР. Държавите членки 
могат също да изготвят общи или 
конкретни споразумения, за да 
компенсират натрупаните разходи 
чрез клирингови сметки.

Or. it

Изменение 68
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14

Текст на инициативата Изменение

(14) ЕЗР предвижда единен режим за 
събиране на доказателства. За някои 
видове процесуално-следствени 
действия обаче са необходими 
допълнителни правила, които следва да 
бъдат включени в ЕЗР, например за 
временното прехвърляне на задържани 
лица, разпит по телефона или чрез 
видеоконферентна връзка, събиране на 
информация, свързана с банкови сметки,
банкови транзакции или контролирани 

(14) ЕЗР предвижда единен режим за 
събиране на доказателства. За някои 
видове процесуално-следствени 
действия обаче са необходими 
допълнителни правила, които следва да 
бъдат включени в ЕЗР, например за 
временното прехвърляне на задържани 
лица, разпит по телефона или чрез 
видеоконферентна връзка, събиране на 
информация, свързана с банкови сметки 
или банкови транзакции. Процесуално-
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пратки. Процесуално-следствени 
действия, които са свързани със 
събиране на доказателства в реално 
време, непрекъснато и в продължение 
на определен период, са обхванати от 
ЕЗР, но на изпълняващия орган следва 
да се предостави по-голяма гъвкавост по 
отношение на тези действия, като се 
имат предвид съществуващите различия 
в националните законодателства на 
държавите членки.

следствени действия, които са свързани 
със събиране на доказателства в реално 
време, непрекъснато и в продължение 
на определен период, са обхванати от 
ЕЗР, но на изпълняващия орган следва 
да се предостави по-голяма гъвкавост по 
отношение на тези действия, като се 
имат предвид съществуващите различия 
в националните законодателства на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 69
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14а) Настоящата директива 
определя правила за провеждането, на 
всички етапи от наказателното 
производство, включително по време 
на съдебната фаза, на процесуално-
следствено действие, ако е 
необходимо участието на лицето, с 
оглед на събиране на доказателства. 
Например ЕЗР може да се издаде за 
временно прехвърляне на лицето в
издаващата държава или за 
извършване на разпит чрез 
видеоконферентна връзка. Когато 
обаче лицето трябва да бъде 
прехвърлено в друга държава членка за 
целите на наказателното 
преследване, включително за 
изправянето на лицето пред съда, 
следва да се издаде Европейска заповед 
за арест (ЕЗА) в съответствие с 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета.

Or. en
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Изменение 70
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14б (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14б) С оглед на пропорционалното 
използване на европейските заповеди 
за арест за целите на наказателното 
преследване, съдебните органи следва 
да обмислят дали издаването на ЕЗР 
за извършване на разпит на 
заподозряно или обвиняемо лице чрез 
видеоконферентна връзка би могло да 
послужи като ефективна 
алтернатива.

Or. en

Изменение 71
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14в (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14в) ЕЗР може да се издаде с цел да се 
получи доказателствена информация 
относно сметките, независимо от 
техния характер, притежавани в 
банка или небанкова финансова 
институция от лицето, което е 
обект на наказателно производство. 
Тази възможност следва да се разбира 
в широк смисъл, като обхващаща не 
само заподозрените или обвиняеми 
лица, но и всяко друго лице, по 
отношение на което компетентните 
органи считат, че подобна 
информация е необходима в хода на 
наказателното производство.



PE480.869v01-00 14/87 AM\891612BG.doc

BG

Or. en

Изменение 72
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14г (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14г) Когато в настоящата 
директива се прави позоваване на 
финансовите институции, този 
термин следва да се разбира съгласно 
съответните определения в член 3 от 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 
октомври 2005 г. за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризъм1.
_______________
1ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

Or. en

Изменение 73
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14д (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14д) Когато ЕЗР се издава с цел
получаване на данни за конкретна 
сметка, под „данни“ следва да се 
разбира най-малко името и адресът
на титуляра на сметката, данни за 
всички пълномощни, даващи право за 
разпореждане със сметката, както и 
всякакви други данни или документи, 
предоставени от титуляра на 
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сметката при нейното откриване, 
които все още са притежание на 
банката.

Or. en

Изменение 74
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 14е (ново)

Текст на инициативата Изменение

(14е) Настоящата директива поради 
обхвата си включва временни мерки 
единствено с цел събиране на 
доказателства. В това отношение 
следва да се подчертае, че всякакви 
материали, включително финансови 
активи, могат да бъдат обект на 
различни временни мерки в хода на 
наказателното производство, не само 
с цел събиране на доказателства, но и 
с цел конфискация. Важно е да се 
отчете, че разграничаването между 
двата вида цели на временните мерки 
не винаги е очевидно и че целта на 
временната мярка може да се 
промени в хода на производството. 
Поради тази причина от решаващо 
значение за бъдещата работа е да се 
поддържа безпроблемна взаимовръзка 
между различните инструменти, 
приложими в тази област. Освен 
това поради същата причина 
преценката дали материалът ще се 
използва като доказателство – и 
следователно съответно за целите на 
ЕЗР, следва да се остави на издаващия 
орган.

Or. en
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Изменение 75
Cornelis de Jong

Проект на директива
Съображение 17a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(17а) Лични данни, обработени при 
прилагането на настоящата 
директива, следва да бъдат защитени 
в съответствие с разпоредбите, 
определени в Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета от 27 
ноември 2008 г. относно защитата на 
личните данни, обработвани в 
рамките на полицейското и 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси1. 
Доказателства, събрани по ЕЗР, не 
могат да бъдат използвани за други 
цели освен превенция, разследване, 
разкриване или наказателно 
преследване на престъпления или за 
налагането на наказателни санкции и 
упражняването на право на защита.
_______________
1ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

Or. en

Изменение 76
Kinga Göncz

Проект на директива
Член 1 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Настоящата директива не изменя 
задължението за спазване на основните 
права и правни принципи, залегнали в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз, нито засяга задълженията,
възложени на съдебните органи в това 

3. Настоящата директива не изменя 
задължението за спазване на основните 
права и правни принципи, залегнали в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз, както и правото на защита, 
включително правото на достъп до 
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отношение. Настоящата директива не 
поставя и никакви изисквания 
държавите членки да предприемат 
мерки, противоречащи на 
конституционните им норми, свързани 
със свободата на сдружаване, свободата 
на печата и свободата на изразяване в 
други медии.

адвокат на всички етапи на 
производството, правото на 
ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен 
процес от независим и 
безпристрастен съд, залегнали в 
членове 47 и 48 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
Не се засягат никакви задължения, 
възложени на съдебните органи в това 
отношение. Настоящата директива не 
поставя и никакви изисквания 
държавите членки да предприемат 
мерки, противоречащи на 
конституционните им норми, свързани 
със свободата на сдружаване, свободата 
на печата и свободата на изразяване в 
други медии.

Or. en

Изменение 77
Kinga Göncz

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст на инициативата Изменение

i) съдия, съд, разследващ магистрат, 
следовател или прокурор, компетентен 
по разглеждания случай; или

i) съдия, съд, разследващ магистрат, 
следовател или прокурор, компетентен 
по разглеждания случай и действащ
напълно независимо и 
безпристрастно; или

Or. en

Изменение 78
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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Текст на инициативата Изменение

i) съдия, съд, разследващ магистрат, 
следовател или прокурор, компетентен 
по разглеждания случай; или

i) съдия, съд, разследващ магистрат, 
следовател или прокурор, компетентен 
по разглеждания случай, или друг 
съдебен орган, определен от 
издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в 
качеството си на разследващ орган в 
наказателните производства или 
издава ЕЗР по искане на 
представителя на ответника, за да се 
осигури следствено производство в 
полза на защитата, и който в 
съответствие с националното право 
е оправомощен да нарежда 
събирането на доказателства ;

Or. nl

Изменение 79
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст на инициативата Изменение

ii) друг съдебен орган, определен от 
издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в 
качеството си на разследващ орган в 
наказателните производства и е 
компетентен да нарежда събирането 
на доказателства в съответствие с 
националното право;

заличава се

Or. nl

Изменение 80
Anna Hedh
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Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст на инициативата Изменение

ii) друг съдебен орган, определен от 
издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в качеството 
си на разследващ орган в наказателните 
производства и е компетентен да 
нарежда събирането на доказателства в 
съответствие с националното право;

ii) друг компетентен орган, определен 
от издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в качеството 
си на разследващ орган в наказателните 
производства и е компетентен да 
нарежда събирането на доказателства в 
съответствие с националното право;

Or. en

Изменение 81
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст на инициативата Изменение

ii) друг съдебен орган, определен от 
издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в качеството 
си на разследващ орган в наказателните 
производства и е компетентен да 
нарежда събирането на доказателства в 
съответствие с националното право;

ii) друг компетентен орган, определен 
от издаващата държава, който в 
конкретния случай действа в качеството 
си на разследващ орган в наказателните 
производства и е компетентен да 
нарежда събирането на доказателства в 
съответствие с националното право;

Or. it

Изменение 82
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) „изпълняващ орган“ означава орган, 
който е компетентен да признае или 
изпълни ЕЗР в съответствие с 

б) „изпълняващ орган“ означава орган, 
който е компетентен да признае и да 
гарантира изпълнението на ЕЗР в 
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настоящата директива. 
Изпълняващият орган е орган, който 
е компетентен да предприеме 
посоченото в ЕЗР процесуално-
следствено действие при сходен 
национален случай.

съответствие с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Следва да е ясно, че изпълняващият орган е органът, който признава ЕЗР, но не е 
органът, който извършва действието, т.е. който я изпълнява.

Изменение 83
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) прихващането и незабавното 
изпращане на далекосъобщения, 
посочени в член 18, параграф 1, буква 
а) от Конвенцията; и

заличава се

Or. it

Изменение 84
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) прихващането и незабавното 
изпращане на далекосъобщения, 
посочени в член 18, параграф 1, буква 
а) от Конвенцията; и

б) прихващането на далекосъобщения, 
посочени в Дял III от Конвенцията;

Or. en
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Изменение 85
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст на инициативата Изменение

в) прихващането на далекосъобщения, 
посочени в член 18, параграф 1, буква 
б) от Конвенцията, доколкото 
последните са свързани със ситуации, 
посочени в член 18, параграф 2, букви 
а) и в) и член 20 от посочената 
конвенция.

заличава се

Or. it

Изменение 86
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст на инициативата Изменение

в) прихващането на далекосъобщения, 
посочени в член 18, параграф 1, буква 
б) от Конвенцията, доколкото 
последните са свързани със ситуации, 
посочени в член 18, параграф 2, букви 
а) и в) и член 20 от посочената 
конвенция.

в) разследванията под прикритие, 
посочени в член 14 от Конвенцията;

Or. en

Изменение 87
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква ва) (нова)
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Текст на инициативата Изменение

(ва) контролираните доставки, 
посочени в член 12 от Конвенцията за 
взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси между държавите – членки 
на Европейския съюз;

Or. en

Обосновка

Настоящият обхват на ЕЗР е много широк, като обхваща всички видове процесуално-
следствени действия, независимо от тяхната степен на нарушаване на 
неприкосновеността или на поверителност. Според нас прихващането, 
контролираните доставки и разследването под прикритие не са подходящи за 
обхвата и ние предлагаме тяхното изключване от обхвата. Прихващането е извън 
обхвата в първоначалния текст на Съвета, а другите две действия ги заличаваме.

Изменение 88
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст на инициативата Изменение

(ва) контролираните доставки, 
посочени в член 12 от Конвенцията за 
взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси между държавите – членки 
на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 89
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 3 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст на инициативата Изменение

(вб) разследванията под прикритие, 
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посочени в член 14 от Конвенцията за 
взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси между държавите – членки 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Настоящият обхват на ЕЗР е много широк, като обхваща всички видове процесуално-
следствени действия, независимо от тяхната степен на нарушаване на 
неприкосновеността или на поверителност. Според нас прихващането, 
контролираните доставки и разследването под прикритие не са подходящи за 
обхвата и ние предлагаме тяхното изключване от обхвата. Прихващането е извън 
обхвата в първоначалния текст на Съвета, а другите две действия ги заличаваме.

Изменение 90
Станимир Илчев

Проект на директива
Член 4 – параграф 1 – въвеждащ текст

Текст на инициативата Изменение

ЕЗР може да бъде издадена: ЕЗР може да бъде издадена във връзка с 
вече започнато наказателно 
производство, което е в рамките на 
компетентността/юрисдикцията на 
наказателен съд в съответствие с 
националното право на издаващата 
държава.

Or. en

Обосновка

Текстът се изменя с цел да се изясни, че наказателното производство трябва вече да 
е започнато. Не може да се извършват процесуално-следствени действия без 
съответно наказателно производство. Наказателните производства винаги се 
извършват във връзка с престъпления и никога при леки правонарушения/нарушения на 
закона.

Изменение 91
Станимир Илчев
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Проект на директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст на инициативата Изменение

а) по отношение на наказателно 
производство, образувано пред съдебен 
орган или което може да образувано 
пред съдебен орган за престъпление 
съгласно националното право на 
издаващата държава;

заличава се

Or. en

Обосновка

Наказателното производство трябва вече да е започнато. Не може да се извършват 
процесуално-следствени действия без съответно наказателно производство.

Изменение 92
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 4 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст на инициативата Изменение

аа) по искане на представителя на 
заподозряното или задържаното 
лице, за да се осигури следственото 
производство, поискано от това лице 
в негова защита;

Or. nl

Изменение 93
Станимир Илчев

Проект на директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) по производство, образувано пред заличава се
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административен орган във връзка с 
деяния, които са наказуеми съгласно 
националното право на издаващата 
държава, поради факта, че 
съставляват правонарушения и 
където решението може да доведе до 
образуване на производство пред съд, 
компетентен по-специално по дела 
от наказателен характер;

Or. en

Обосновка

Букви б), (в) и (г) се заличават, защото: 1) Те са в противоречие с целите, заглавието и 
преамбюла на директивата. 2) Директивата се отнася до сътрудничеството по 
наказателноправни въпроси, а не до административно, гражданско, дисциплинарно 
или друг вид сътрудничество. Правното основание на директивата е член 82, 
параграф 1, буква а) от ДФЕС, който се отнася само за наказателноправни въпроси. 
Полицейското сътрудничество и сътрудничеството по гражданскоправни въпроси се 
уреждат в други глави на ДФЕС. Недопустимо е да се смесват процедури, свързани с 
различни видове дела — граждански, наказателни, административни, данъчни и т.н. 
Недопустимо е да се използват наказателни процесуално-следствени действия в 
административни, граждански, данъчни и други дела. Наказателните процесуално-
следствени действия биха могли да засегнат в голяма степен правата на човека и 
законните интереси на стопанските субекти и гражданите и са подходящи само за 
най-тежките правонарушения — престъпленията. Другите правонарушения са леки и 
подлежат на различен вид действие. 3) В заличения текст се предвижда възможност 
за наказателни действия във връзка с бъдещи очаквания, че ще бъде открито съдебно 
наказателно производство. Не е допустимо бъдещи очаквания и вероятности да са 
основа за предприемане на наказателни действия. Това носи риск от нарушаване на 
основните права на човека, нанасяне на вреда на законни стопански субекти и на 
техните интереси.

Изменение 94
Станимир Илчев

Проект на директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст на инициативата Изменение

в) по производства, образувани пред 
съдебни органи във връзка с деяния, 
които са наказуеми съгласно 
националното право на издаващата 

заличава се
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държава, поради факта, че 
съставляват правонарушения и 
където решението може да доведе до 
образуване на последващо 
производство пред съд, компетентен 
по-специално по дела от наказателен 
характер; и

Or. en

Обосновка

Букви б), (в) и (г) се заличават, защото: 1) Те са в противоречие с целите, заглавието и 
преамбюла на директивата. 2) Директивата се отнася до сътрудничеството по 
наказателноправни въпроси, а не до административно, гражданско, дисциплинарно 
или друг вид сътрудничество. Правното основание на директивата е член 82, 
параграф 1, буква а) от ДФЕС, който се отнася само за наказателноправни въпроси. 
Полицейското сътрудничество и сътрудничеството по гражданскоправни въпроси се 
уреждат в други глави на ДФЕС. Недопустимо е да се смесват процедури, свързани с 
различни видове дела — граждански, наказателни, административни, данъчни и т.н. 
Недопустимо е да се използват наказателни процесуално-следствени действия в 
административни, граждански, данъчни и други дела. Наказателните процесуално-
следствени действия биха могли да засегнат в голяма степен правата на човека и 
законните интереси на стопанските субекти и гражданите и са подходящи само за 
най-тежките правонарушения — престъпленията. Другите правонарушения са леки и 
подлежат на различен вид действие. 3) В заличения текст се предвижда възможност 
за наказателни действия във връзка с бъдещи очаквания, че ще бъде открито съдебно 
наказателно производство. Не е допустимо бъдещи очаквания и вероятности да са 
основа за предприемане на наказателни действия. Това носи риск от нарушаване на 
основните правата на човека, нанасяне на вреда на законните стопански субекти и 
техните интереси.

Изменение 95
Станимир Илчев

Проект на директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст на инициативата Изменение

г) във връзка с производства, посочени 
в букви а), б) и в), отнасящи се до 
престъпления или правонарушения, за 
които юридическо лице може да носи 
отговорност или да му бъде наложена 
санкция в издаващата държава.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Що се отнася до заличаването на буква г): наказателната отговорност е лична и 
следва да се носи от физическите лица. Дадено юридическо лице не следва в 
качеството си на такова да носи отговорност в рамките на наказателното право. То 
следва да носи само гражданска отговорност. Единствено престъпленията 
подлежат на наказателни производства.

Изменение 96
Jan Philipp Albrecht

Проект на директива
Член 5 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. ЕЗР, съдържаща се във формуляр А
в приложението, се попълва и 
подписва, а съдържанието ѝ се 
заверява като вярно от издаващия 
орган.

1. ЕЗР се издава в съответствие с 
формуляра, посочен в приложение 1 
към настоящата директива. По-
специално той съдържа следната 
информация:
а) издаващият орган и/или 
валидиращият орган;
аа) целта и основанието за ЕЗР;
аб) необходимата налична 
информация относно 
засегнатото(ите) лице(а);
ав) описание на престъпното деяние, 
което е предмет на разследване или 
производство, и на приложимите 
разпоредби на наказателното право;
аг) описание на исканото(ите) 
процесуално-следствено действие(я) и 
доказателствата, които трябва да 
бъдат събрани.

Or. en

Изменение 97
Birgit Sippel
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Проект на директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Европейската заповед за 
разследване се превежда от 
компетентния орган на издаващата 
държава на официалния език или на 
един от официалните езици на 
изпълняващата държава.
Формулярът, посочен в приложение 
А, се превежда от компетентния 
орган на изпълняващата държава на 
официалния език или на един от 
официалните езици на издаващата 
държава.

Or. en

Изменение 98
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. ЕЗР, съдържаща се във формуляра 
в приложение А, се превежда от 
компетентния орган на издаващата 
държава на официалния език или на 
един от официалните езици на 
изпълняващата държава в 
съответствие с член 5, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка е взета от европейската заповед за защита, която съдържа 
точни разпоредби относно превода.
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Изменение 99
Jan Philipp Albrecht

Проект на директива
Член 5a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 5a
Леки правонарушения

Когато изпълняващият орган има 
основания да счита, че:
а) процесуално-следственото 
действие се отнася до 
правонарушение, което той може да 
счете за много леко; или
б) е вероятно окончателното 
наказание за конкретния случай да 
бъде много леко,
изпълняващият орган се консултира с 
издаващия орган относно важността 
на изпълнението на процесуално-
следственото действие в конкретния 
случай, ако такова обяснение не е 
предоставено в ЕЗР или ако след 
получаването на ЕЗР изпълняващият 
орган счита, че изпълнението на ЕЗР 
може да не е пропорционално на 
въпросното леко правонарушение. 
След тази консултация издаващият 
орган може да реши да оттегли ЕЗР.

Or. en

Обосновка

Този член спомага да се гарантира, че ЕЗР се използва по пропорционален начин, като 
непропорционалното й използване, както се среща в контекста на европейската 
заповед за арест, следва да се избягва.

Изменение 100
Sarah Ludford
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Проект на директива
Член 5a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 5a
Тези условия се разглеждат от 
издаващия орган при всеки случай. 
Когато изпълняващият орган има 
основания да счита, че:
а) процесуално-следственото 
действие не е пропорционално; или
б) се отнася до правонарушение, 
което той може да счете за много 
леко,
изпълняващият орган се консултира с 
издаващия орган относно важността 
на изпълнението на процесуално-
следственото действие в конкретния 
случай, ако такова обяснение не е 
предоставено в ЕЗР. След тази 
консултация издаващият орган може 
да реши да оттегли ЕЗР.

Or. en

Обосновка

Съветът и докладчикът добавиха член 5(а). Това изменение е във връзка със сходното 
изменение 24 на докладчика, но включва концепцията за леки правонарушения, която 
може да се различава от концепцията за пропорционалност.

Изменение 101
Nuno Melo

Проект на директива
Член 5a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 5a
Условия за издаване и предаване на 

ЕЗР
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1. ЕЗР може да се издаде единствено, 
когато издаващият орган е убеден, че 
са изпълнени следните условия:
а) издаването на ЕЗР е необходимо и 
пропорционално за целите на 
производствата, посочени в член 4;
б) процесуално-следствените 
действия, посочени в ЕЗР, биха били 
наредени при същите условия при 
сходен национален случай.
2. Тези условия се разглеждат от 
издаващия орган при всеки случай.
3. След като съответствието с 
условията за издаването й са били 
оценени, ЕЗР се валидира, ако е 
целесъобразно, в съответствие с 
директивата от съдия, съд, 
разследващ магистрат или прокурор 
преди да се предаде на изпълняващия 
орган.

Or. en

Обосновка

От систематична гледна точка директивата винаги позволява контрол на 
изискването за пропорционалност за издаващата и изпълняващата държава въз 
основа на член 10.

Изменение 102
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 5a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 5a
1. ЕЗР може да се издаде единствено, 
когато издаващият орган е убеден, че 
са изпълнени следните условия:
а) издаването на ЕЗР е необходимо и 
пропорционално за целите на 
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производствата, посочени в член 4;
б) процесуално-следствените 
действия, посочени в ЕЗР, биха били 
наредени при същите условия при 
сходен национален случай.
2. Тези условия се разглеждат от 
издаващия орган при всеки случай. По 
изключение те се оценяват от 
изпълняващия орган, когато има 
твърди основания да се вярва, въз 
основа на ясни и обективни 
доказателства, че действията не са 
пропорционални или са очевидно 
неоправдани и не могат да се 
използват при случай на национално 
равнище в издаващата държава.
3. След като съответствието с 
условията за издаването й са били 
оценени, ЕЗР се валидира в 
съответствие с директивата от 
съдия, съд, разследващ магистрат или 
прокурор преди да се предаде на 
изпълняващия орган.

Or. en

Изменение 103
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 6 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Без да се засяга член 2, буква б), всяка 
държава членка може да определи 
централен орган или когато правната ѝ
система го предвижда, повече от един 
централен орган, който да подпомага 
компетентните съдебни органи. 
Държавата членка може, ако е 
необходимо с оглед организацията на 
нейната съдебната ѝ система, да 
възложи на централния(те) си орган(и) 
административното предаване и 

2. Без да се засяга член 2, буква б), всяка 
държава членка може да определи 
централен орган или когато правната ѝ
система го предвижда, повече от един 
централен орган, който да подпомага 
компетентните съдебни органи. 
Държавата членка може, ако е 
необходимо с оглед организацията на 
нейната съдебната ѝ система, да 
възложи на централния(те) си орган(и) 
административното предаване и 
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получаване на ЕЗР, както и цялата 
свързана с тях официална 
кореспонденция.

получаване на ЕЗР, както и цялата 
свързана с тях официална 
кореспонденция. Членовете на 
съответния централен орган се 
назначават от съдебни състави, 
които избират измежду съдиите. 
Споменатите органи, макар да не 
притежават разследващи 
правомощия, са длъжни да спазват 
принципите на поверителност и 
задължително наказателно 
преследване, които се прилагат 
обичайно към разследващите 
магистрати при изпълнение на 
техните задължения.

Or. it

Изменение 104
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 6 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. По желание на издаващия орган 
предаването може да се извърши чрез 
защитената телекомуникационна 
система на Европейската съдебна 
мрежа.

3. По желание на издаващия орган 
предаването може да се извърши чрез 
защитената телекомуникационна 
система на Европейската съдебна мрежа 
или чрез Евроюст.

Or. it

Изменение 105
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 6 – параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. Ако изпълняващият орган е 
неизвестен, издаващият орган прави 

4. Ако изпълняващият орган е 
неизвестен, издаващият орган прави 
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всички необходими проучвания, 
включително чрез звената за контакт на 
Европейската съдебна мрежа, за да 
получи информацията от изпълняващата 
държава.

всички необходими проучвания, 
включително чрез Евроюст и звената за 
контакт на Европейската съдебна 
мрежа, за да получи информацията от 
изпълняващата държава.

Or. it

Изменение 106
Станимир Илчев

Проект на директива
Член 6 – параграф 6

Текст на инициативата Изменение

6. Всички трудности, свързани с 
предаването или автентичността на 
всеки документ, необходим за 
изпълнението на ЕЗР, се преодоляват 
чрез преки контакти между участващите 
издаващи и изпълняващи органи или 
когато е необходимо, със съдействието 
на централните органи на държавите
членки.

6. Всички трудности, свързани с 
предаването или автентичността на 
всеки документ, необходим за 
изпълнението на ЕЗР, се преодоляват 
чрез преки контакти между участващите 
издаващи и изпълняващи органи или 
когато е необходимо, със съдействието 
на централните органи на държавите
членки. Изпълняващият орган 
проверява автентичността на ЕЗР и 
компетентността на издаващия 
орган.

Or. en

Изменение 107
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 6 – параграф 6

Текст на инициативата Изменение

6. Всички трудности, свързани с 
предаването или автентичността на 
всеки документ, необходим за 
изпълнението на ЕЗР, се преодоляват 
чрез преки контакти между участващите 

6. Всички трудности, свързани с 
предаването или автентичността на 
всеки документ, необходим за 
изпълнението на ЕЗР, се преодоляват 
чрез преки контакти между участващите 
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издаващи и изпълняващи органи или 
когато е необходимо, със съдействието 
на централните органи на държавите
членки.

издаващи и изпълняващи органи или 
когато е необходимо, със съдействието 
на централните органи на държавите
членки. В рамките на своя мандат 
Евроюст осигурява помощ по всички 
въпроси, свързани с издаването на 
ЕЗР, нейното предаване или 
изпълнение, за да улесни използването 
й.

Or. it

Изменение 108
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Всяка допълваща ЕЗР трябва да 
бъде заверена в съответствие с член 5 
и валидирана в съответствие с член 
5а.

Or. en

Обосновка

Важно е всяка допълваща ЕЗР да се издава според същите критерии като 
първоначалната ЕЗР.

Изменение 109
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 8 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Издаващият орган може да поиска 
един или повече органи на издаващата 
държава да подпомогнат изпълнението 
на ЕЗР в подкрепа на компетентните 

3. Издаващият орган може да поиска 
един или повече органи на издаващата 
държава да подпомогнат изпълнението 
на ЕЗР в подкрепа на компетентните 
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органи на изпълняващата държава. 
Изпълняващият орган спазва това 
изискване, ако това участие не 
противоречи на основните принципи 
на правото на изпълняващата държава.

органи на изпълняващата държава. 
Изпълняващият орган спазва това 
изискване, ако:

а) това участие не противоречи на 
националното право на изпълняващата 
държава;

аа) това участие не вреди на 
основните й интереси по отношение 
на националната сигурност; и
аб) това участие на органите на 
издаващата държава не води до 
прекомерна тежест по отношение на 
ресурсите на изпълняващата 
държава.
Органите на издаващата държава, 
които присъстват в изпълняващата 
държава по време на изпълнението на 
ЕЗР, са обвързани от правото на 
изпълняващата държава. Те нямат 
никакви правомощия за 
правоприлагане на територията на 
изпълняващата държава.

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни при какви условия и при какви правни ограничения длъжностни 
лица от една държава членка могат да участват в разследвания в друга държава
членка и какво е тяхното правно положение.

Изменение 110
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) посоченото в ЕЗР процесуално-
следствено действие е предвидено в 
правото на изпълняващата държава, но 

б) посоченото в ЕЗР процесуално-
следствено действие е предвидено в 
правото на изпълняващата държава, но 
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използването му е ограничено до 
определен списък или категория 
престъпления или правонарушения, 
които не включват посоченото 
престъпление или правонарушение в 
ЕЗР; или

не е допустимо при сходен случай; или

Or. en

Изменение 111
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст на инициативата Изменение

в) избраното от изпълняващия орган 
процесуално-следствено действие ще 
постигне същия резултат като 
предвиденото в ЕЗР действие с по-малка 
степен на принуда.

в) избраното от изпълняващия орган 
процесуално-следствено действие ще 
постигне същия резултат като 
предвиденото в ЕЗР действие с по-малка 
степен на намеса.

Or. en

Изменение 112
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 9 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Когато изпълняващият орган реши да 
се възползва от посочената в параграф 1 
възможност, той най-напред уведомява 
издаващия орган, който може да реши 
да отмени ЕЗР.

2. Когато изпълняващият орган реши да 
се възползва от посочената в параграф 1 
възможност, той, евентуално с 
помощта на Евроюст, се консултира 
с издаващия орган, за да определи 
алтернативните мерки, които 
отговарят най-добре на съответните 
обстоятелства; след този етап на 
консултации изпълняващият орган 
официално уведомява издаващия орган, 
който може да реши да отмени ЕЗР.



PE480.869v01-00 38/87 AM\891612BG.doc

BG

Or. it

Изменение 113
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Когато, в съответствие с 
параграф 1, посоченото в ЕЗР 
процесуално-следствено действие не 
съществува съгласно правото на 
изпълняващата държава или не би 
било на разположение при сходен 
национален случай и когато не е 
налице никакво друго процесуално-
следствено действие, с което би бил 
постигнат същият резултат, както 
с исканото действие, изпълняващият 
орган трябва да уведоми издаващия 
орган, че не е било възможно да бъде 
оказана исканата помощ.

Or. en

Изменение 114
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква -аа) (нова)

Текст на инициативата Изменение

-аа) ЕЗР нарушава Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и конституционните принципи на 
изпълняващата държава;

Or. it
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Изменение 115

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква -аб) (нова)

Текст на инициативата Изменение

-аб) ЕЗР се отнася до факти, които 
не представляват престъпление или 
правонарушение съгласно 
националното право на 
изпълняващата държава, освен при 
условията и за престъпленията, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите членки1, които не 
подлежат на проверка за двойна 
наказуемост;
_______________
1 ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се създаде съгласувана система по отношение на двойната 
наказуемост между Директивата за ЕЗР и съществуващите разпоредби на член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР относно ЕЗА. Държавите членки 
следва да нямат никакъв контрол върху двойната наказуемост по отношение на 32-те 
престъпления и условия, посочени в споменатите разпоредби.

Изменение 116
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст на инициативата Изменение

аа) ЕЗР се отнася до факти, които не 
представляват санкция за леки 
правонарушения съгласно 
националното право на 
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изпълняващата държава;

Or. en

Изменение 117
Kinga Göncz

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст на инициативата Изменение

аа) когато е нарушен принципът на 
независимост и безпристрастност на 
съда;

Or. en

Изменение 118
Kinga Göncz

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст на инициативата Изменение

аб) когато има ясни доказателства, 
че не са спазени основните права на 
лицето, което е обект на 
наказателно производство, и когато 
не му е предоставено правото на 
достъп до адвокат или правото на 
устен превод, ако е приложимо;

Or. en

Изменение 119
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст на инициативата Изменение

га) ако поведението, за което е 
издадена ЕЗР, не представлява 
правонарушение съгласно правото на 
изпълняващата държава и ако 
исканото процесуално-следствено 
действие е принудително, 
включително, когато то изисква 
извършването на претърсване или 
изземване, оглед на даденото лице или 
вземането от него на телесен 
материал или биометрични данни, 
като например ДНК или пръстови 
отпечатъци.

Or. en

Обосновка

Изразяваме съгласие с предложените от докладчика нова структура и разширяване на 
основанията за отказ. Приемането на двойната наказуемост по отношение на всичко 
обаче връща съдебното сътрудничество много назад. Проверката за двойна 
наказуемост следва да се извършва само, ако исканото процесуално-следствено 
действие е принудително.

Изменение 120
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст на инициативата Изменение

1a. Когато ЕЗР противоречи на 
конституционните принципи на 
изпълняващата държава, тя може да 
бъде оспорена пред съдебната 
система на изпълняващата държава.

Or. it
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Изменение 121
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 10 – параграф 1б (нов)

Текст на инициативата Изменение

1б. Изпълняващият орган не може да 
се позове на никакво право за 
противопоставяне на ЕЗР, когато 
причините за искане на 
разследването са свързани с 
организираната престъпност, 
мафията и престъпления, свързани с 
тероризъм, освен ако съдържанието 
на ЕЗР нарушава Хартата на 
основните права на европейския съюз 
или конституционните принципи на 
изпълняващата държава.

Or. it

Изменение 122
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 11 – параграф 5

Текст на инициативата Изменение

5. Когато в определен случай за 
компетентния изпълняващ орган не е 
възможно да спази посочения в 
параграф 3 срок, той незабавно 
уведомява компетентния орган на 
издаващата държава по какъвто и да е 
начин, като посочва причините за 
забавянето и приблизителното време, 
необходимо за вземане на решението. В 
този случай посоченият в параграф 3 
срок може да бъде удължен най-много с 
30 дни.

5. Когато в определен случай за 
компетентния изпълняващ орган не е 
възможно да спази посочения в 
параграф 3 срок или на определена 
дата, посочена в параграф 2, той 
незабавно уведомява компетентния 
орган на издаващата държава по какъвто 
и да е начин, като посочва причините за 
забавянето и приблизителното време, 
необходимо за вземане на решението. В 
този случай посоченият в параграф 3 
срок може да бъде удължен най-много с 
30 дни.

Or. en
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Изменение 123
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 12 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Изпълняващият орган предава без 
излишно забавяне на издаващата 
държава събраните в изпълнение на ЕЗР 
доказателства. Когато в ЕЗР е включено 
изискване за това и ако е възможно 
съгласно националното право на 
изпълняващата държава, 
доказателството се предава незабавно на 
компетентните органи на издаващата 
държава, подпомагащи изпълнението на 
ЕЗР в съответствие с член 8, параграф 3.

1. Изпълняващият орган предава без 
излишно забавяне на издаващата 
държава събраните или вече 
притежаваните от компетентните 
органи на изпълняващата държава в 
изпълнение на ЕЗР доказателства. 
Когато в ЕЗР е включено изискване за 
това и ако е възможно съгласно 
националното право на изпълняващата 
държава, доказателството се предава 
незабавно на компетентните органи на 
издаващата държава, подпомагащи 
изпълнението на ЕЗР в съответствие с 
член 8, параграф 3.

Or. en

Изменение 124
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 12 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Изпълняващият орган предава без 
излишно забавяне на издаващата 
държава събраните в изпълнение на ЕЗР 
доказателства. Когато в ЕЗР е включено 
изискване за това и ако е възможно 
съгласно националното право на 
изпълняващата държава, 
доказателството се предава незабавно на 
компетентните органи на издаващата 
държава, подпомагащи изпълнението на 
ЕЗР в съответствие с член 8, параграф 3.

1. Изпълняващият орган предава без 
излишно забавяне на издаващата 
държава събраните в изпълнение на ЕЗР 
доказателства. Когато в ЕЗР е включено 
изискване за това, доказателството се 
предава незабавно на компетентните 
органи на издаващата държава, 
подпомагащи изпълнението на ЕЗР в 
съответствие с член 8, параграф 3.
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Or. it

Изменение 125
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Когато засегнати предмети, 
документи или данни вече са от 
значение за други производства, 
изпълняващият орган може по 
изрично искане от издаващия орган и 
след консултации с него, временно да 
предаде доказателствата при условие, 
че ще бъдат върнати на 
изпълняващата държава веднага след 
като вече не са необходими в 
издаващата държава или по всяко 
друго време/повод, договорени между 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 126
Nuno Melo

Проект на директива
Член 13

Текст на инициативата Изменение

Заинтересованите страни разполагат с 
правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

1. Заинтересованите страни, 
включително добросъвестни трети 
страни, могат да разполагат с правно 
средство за защита срещу признаване 
и изпълнение на ЕЗР в защита на 
законни интереси пред съд в 
изпълняващата държава.
1a. Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.
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1б. Когато правото на правно 
средство за защита се упражнява 
съгласно параграф 1, съдебният орган 
се уведомява за този факт и за 
основанията за това правно средство 
за защита, така че да може да 
упражнява процесуалните си права.
1в. При условие, че не се поставя под 
въпрос нуждата да се гарантира 
поверителността на разследването, 
както е предвидено в член 18, 
параграф 1, органите в издаващата 
държава и изпълняващата държава 
осигуряват на заинтересованите 
страни съответна и подходяща 
информация, за да гарантират 
ефективното упражняване на 
правото на правни средства за 
защита и правото на действие, 
установени в горепосочените 
параграфи.
1г. Подаденото искане за правно 
средство за защита има просто 
деволутивен ефект и не спира 
изпълнението на исканото от
издаващата държава процесуално-
следствено действие.
1д. Въпреки това, в случай на 
предстоящо решение относно 
използването на правно средство за 
защита, събраните доказателства ще 
бъдат предадени на издаващата 
държава само след вземането на 
окончателно решение относно 
правното средство за защита.
1е. Заинтересованата страна може 
да поиска присъждането на 
суспензивно действие чрез подаване на 
искане за правно средство за защита, 
което доказва, че изпълнението на 
искането на издаващата държава би 
довело до сериозни или необратими 
вреди за дадената заинтересована 
страна.
1ж. За целите на предходния 
параграф съдът може да спре 
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действието с цел да се гарантират 
правата на заинтересованата 
страна, като в същото време се вземе 
под внимание съхранението на 
доказателствата и ефективността 
на отправеното от издаващата 
държава искане.
1з. Въпреки прилагането на параграф 
1д от настоящия член издаващата 
държава може да поиска предаването 
на събраните доказателства, докато 
се вземе окончателно решение 
относно правното средство за 
защита, ако тя докаже, че 
задържането от изпълняващата 
държава на доказателствата, 
обосноваващи искането, би довело до 
необратими вреди и би застрашило 
разследването.
1и. За целите на предходния параграф 
и в случай на успешно правно средство 
за защита за заинтересованата 
страна, доказателствата, предадени 
на издаващата държава по време на 
процедурата за правна защита, не се 
използват или се унищожават, в 
зависимост от всеки конкретен 
случай и от естеството на 
доказателствата.

Or. en

Обосновка

Докладчикът цели да се гарантира ефективното право на правно средство за защита 
за всяка заинтересована страна, но в същото време също да се гарантира, че то няма 
да бъде използвано просто като механизъм за отлагане, като начин за 
възпрепятстване на ефективността на разследванията, които обосновават 
искането.

Изменение 127
Jan Philipp Albrecht

Проект на директива
Член 13
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Текст на инициативата Изменение

Заинтересованите страни разполагат 
с правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се 
обжалват само чрез иск пред съд на 
издаващата държава.

1. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на всяка заинтересована 
страна или заинтересовано лице да 
поиска съдебно преразглеждане на 
издаването, признаването и 
изпълнението на ЕЗР с цел опазване 
на законните й (му) интереси.
1a. Правни средства за защита срещу 
признаване и изпълнение на ЕЗР 
следва да се търсят при 
компетентния орган на 
изпълняващата държава в 
съответствие с правните разпоредби 
на тази държава.
1б. Правни средства за защита срещу 
издаването на ЕЗР, включително и 
относно въпроса дали условията, 
посочени в член 5а, параграф 1, са 
били изпълнени, може да се търсят 
единствено при компетентния орган 
на издаващата държава. Издаващата 
държава гарантира, че съответните 
правни средства за защита в 
качеството им на такива също са на 
разположение при сходни национални 
случаи.
1в. Издаващият и изпълняващият 
орган предприемат необходимите 
мерки, за да дадат възможност за 
търсене на правни средства за 
защита съгласно параграфи 1а и 1б,
по-специално чрез предоставяне на 
съответна и подходяща информация 
на заинтересованите страни или 
лица на достъпен и лесноразбираем за 
тях език относно възможностите за 
търсене на съответните правни 
средства за защита. Издаващата 
държава предоставя информация, въз 
основа на своето национално право, 
относно наличните правни средства 
за защита срещу издаване на ЕЗР и 
срещу нареденото в нея процесуално-
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следствено действие.
1г. Държавите членки гарантират, че 
сроковете за търсене на правно 
средство за защита, посочени в 
параграфи 1а и 1б, се прилагат по 
начин, който гарантира 
възможността за ефективно 
предявяване на правото на тези 
правни средства за защита от страна 
на заинтересованите страни или 
лица.
1д. При търсене на правно средство за 
защита съгласно параграф 1а в 
изпълняващата държава, 
компетентният орган на 
изпълняващата държава информира 
издаващия орган за това и за 
посочените основания за търсенето 
на това правно средство за защита, 
така че издаващият орган да може да 
представи доводите, които счита за 
необходими. Издаващият орган се 
информира за изхода от 
производството.
1е. При търсене на правно средство за 
защита съгласно параграф 1б в 
издаващата държава, 
компетентният орган на издаващата 
държава информира изпълняващия 
орган за това и за посочените 
основания за търсенето на това 
правно средство за защита, така че 
изпълняващият орган да може да 
представи доводите, които счита за 
необходими. Изпълняващият орган се 
информира за изхода от 
производството.
1ж. Изпълняващата държава 
прекратява временно предаването на 
доказателства в очакване на 
предстоящото решение относно 
потърсените съгласно параграф 1а 
или 1б правни средства за защита.
1з. В случаите на възражения срещу 
ЕЗР от заинтересованите страни или 
лица в изпълняващата държава по 
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отношение на материалноправните 
основания за издаване на ЕЗР, тези 
възражения незабавно се предават на 
издаващия орган. Издаващият орган 
информира изпълняващия орган дали 
предаването в съответствие с 
първото изречение се разглежда като 
правно средство за защита или дали 
дадено правно средство за защита е 
било потърсено по друг начин. 
Изпълняващият орган прекратява 
предаването на доказателства, 
докато тази информация бъде 
получена.

Or. en

Обосновка

Този текст е взет от текста на европейската заповед за предаване на 
доказателства, като са направени малки промени. Държавите членки трябва да 
гарантират, че заинтересованите страни също могат да търсят правно средство за 
защита и срещу издаването на ЕЗР (параграф 1). Той следва подхода на докладчика да 
направи задължително прекратяването на предаването на доказателства в очакване 
на предстоящото решението относно правните средства за защита (параграф 1ж). 
Параграф 1з дава възможност на гражданите, засегнати от ЕЗР, да представят 
основателни възражения срещу издаването на ЕЗР в изпълняващата държава.

Изменение 128
Axel Voss

Проект на директива
Член 13

Текст на инициативата Изменение

Заинтересованите страни разполагат с 
правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

Заинтересованите страни разполагат с 
правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
чрез иск пред съд на издаващата или 
изпълняващата държава.

Or. de
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Обосновка

Въвеждането на принципа за взаимно признаване спрямо процесуално-следствените 
действия в областта на наказателното право предполага, че се гарантира ефективна 
правна защита на съответните граждани. Ако заинтересованото лице може да 
търси средство за правна защита само в издаващата държава, то това би създало 
неприемливи препятствия за ефективното упражняване на правото на защита заради 
недостатъчно разбиране на правния ред, който в повечето случаи е непознат, както и 
поради езикови трудности.

Изменение 129
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 13

Текст на инициативата Изменение

Заинтересованите страни разполагат 
с правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

1. Държавите членки гарантират, че 
заинтересованите страни, 
включително добросъвестни трети 
страни, имат правото на правни 
средства за защита срещу признаване и 
изпълнение на ЕЗР, които са 
еквиваленти на тези, които биха 
били на разположение при сходен 
национален случай пред съд в 
изпълняващата държава.

1a. Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава, освен ако тези основания не 
са свързани с пропорционалността на 
ЕЗР или с това, че тя е очевидно 
неоправдана.

Or. en

Изменение 130
Anna Hedh

Проект на директива
Член 13
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Текст на инициативата Изменение

Заинтересованите страни разполагат с 
правни средства за защита в 
съответствие с националното право. 
Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

1. Заинтересованите страни, 
включително добросъвестни трети 
страни, могат да разполагат с правно 
средство за защита срещу признаване 
и изпълнение на ЕЗР в защита на 
законни интереси пред съд в 
изпълняващата държава.
1a. Материалноправните основания за 
издаване на ЕЗР могат да се обжалват 
само чрез иск пред съд на издаващата 
държава.

1б. Когато правото на правно 
средство за защита се упражнява 
съгласно параграф 1, съдебният орган 
се уведомява за този факт и за 
основанията за това правно средство 
за защита, така че да може да 
упражнява процесуалните си права.
1в. При условие, че не се поставя под 
въпрос нуждата да се гарантира 
поверителността на разследването, 
както е предвидено в член 18, 
параграф 1, органите в издаващата 
държава и изпълняващата държава 
осигуряват на заинтересованите 
страни съответна и подходяща 
информация, за да гарантират 
ефективното упражняване на 
правото на правни средства за 
защита и правото на действие, 
установени в горепосочените 
параграфи.
1г. В случай че доказателствата вече 
са прехвърлени в съответствие с член 
12 и признаването и изпълнението на 
ЕЗР е оспорвано успешно в 
изпълняващата държава, това 
решение се взема предвид в 
издаващата държава в съответствие 
със собственото й национално право.

Or. en
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Обосновка

Трябва да бъде осигурено възможно най-скоро ефективно правно средство на защита.
Ситуацията, която може да възникне, когато бъде оспорена успешно ЕЗР, но 
доказателството вече е прехвърлено в друга държава членка, следва да бъде 
разглеждана въз основа на вече съществуващите правила в държавите членки в 
съответствие с принципа за взаимно признаване.

Изменение 131
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Държавите членки гарантират, че 
всички срокове за предявяване на иск, 
споменат в параграф 1, се прилагат 
така, че да се гарантира 
възможността за ефективно правно 
средство за защита на 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 132
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст на инициативата Изменение

За да бъде защитен законен интерес, 
държавите членки гарантират, че 
всяка заинтересована страна има 
правото на правни средства на 
защита, които са еквивалентни на 
онези, които биха били на 
разположение в сходен процес от 
националното правораздаване, както 
и правото да оспори признаването и 
изпълнението на ЕЗР или въпросното 
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процесуално-следствено действие.

Or. en

Обосновка

Важно е да има правно средство за защита не само, за да се оспори процесуално-
следствено действие, но също и признаването и изпълнението в случаи, когато 
националното право изисква заинтересованите страни да бъдат информирани преди 
или след изпълнението на действията.

Изменение 133
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 14 - заглавие

Текст на инициативата Изменение

Основания за отлагане на признаването 
или изпълнението

Основания за отлагане на изпълнението

Or. it

Изменение 134
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст на инициативата Изменение

1. Признаването или изпълнението на 
ЕЗР може да бъде отложено в 
изпълняващата държава, когато:

1. Изпълнението на ЕЗР може да бъде 
отложено в изпълняващата държава, 
когато:

Or. it

Изменение 135
Sonia Alfano
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Проект на директива
Член 14 – параграф 1a (нов)

Текст на инициативата Изменение

1a. Когато засегнати предмети, 
документи или данни вече са от 
значение за други производства, 
изпълняващият орган може по 
изрично искане от издаващия орган и 
след консултации с него, временно да 
прехвърли доказателство при условие, 
че ще бъде върнато на 
изпълняващата държава веднага след 
като вече не е необходимо в 
издаващата държава или по всяко 
друго време, договорено между 
компетентните органи.

Or. it

Изменение 136
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 15 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст на инициативата Изменение

i) всяко решение в съответствие с член 
10, параграф 1;

i) всяко решение в съответствие с член 9 
или 10;

Or. en

Изменение 137
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 15 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) Издаващият орган информира 
изпълнителния орган незабавно за 
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всякакви промени в ЕЗР, за 
изтичането на нейния срок или за 
отмяната й.

Or. en

Обосновка

За да има правна сигурност е важно ЕЗР да бъде отменена както в издаващата 
държава, така и в изпълняващата държава, ако не може да бъде изпълнена.

Изменение 138
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 18 – параграф 4a (нов)

Текст на инициативата Изменение

4a. Лични данни, обработени при 
прилагането на тази директива, 
следва да бъдат защитени в 
съответствие с Рамково решение на 
Съвета 2008/977/ПВР от 27 ноември 
2008 г. за защита на личните данни, 
обработвани в рамките на 
полицейското и съдебно 
сътрудничество по наказателните 
въпроси1, и с принципите, заложени в 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
1981 г. за защита на физическите 
лица при автоматизираната 
обработка на лични данни.
_______________
1ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

Or. en

Изменение 139
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 18 – параграф 4б (нов)
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Текст на инициативата Изменение

4б. Доказателства, събрани по ЕЗР, не 
могат да бъдат използвани за други 
цели освен превенция, разследване, 
разкриване или наказателно 
преследване на престъпление или за 
налагането на наказателни санкции и 
упражняването на право на защита.

Or. en

Изменение 140
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 18 – параграф 4в (нов)

Текст на инициативата Изменение

4в. Държавите членки гарантират, че 
техният орган, управляващ личните 
данни, предприема всички разумни 
стъпки за прозрачни и лесно 
достъпни политики по отношение на 
обработката на лични данни и 
възможността субектите на 
данните да упражняват правата си 
на правни средства за защита по член 
13.

Or. en

Изменение 141
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 18 - параграф 4г (нов)

Текст на инициативата Изменение

4г. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган приема 
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политики и прилага подходящи мерки, 
за да гарантира, че обработката на 
лични данни се извършва в 
съответствие с разпоредбите, 
приети съгласно тази директива.

Or. en

Изменение 142
Nuno Melo

Проект на директива
Член 18a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Разходи
Всички разходи, произтичащи от 
искане за разследване с оглед на 
събиране на доказателства, ще бъдат 
поделени поравно между издаващата 
и изпълняващата държава, освен ако 
съответните държави в конкретния 
случай не са се споразумели 
предварително за различно 
разпределение на разходите.

Or. en

Обосновка

За да бъдат поделени отговорностите по отношение на изпълнение на искане за ЕЗР 
се установява равно разпределение на разходите. Това ще предотврати прекомерното 
и непреднамерено използване на ЕЗР, което би възникнало, в случай че само една от 
страните поема тези разходи. Възможно е в конкретни случаи и като се вземат 
предвид конкретните обстоятелства да се постигне предварително споразумение за 
различно разпределение на разходите.

Изменение 143
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 18a (нов)
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Текст на инициативата Изменение

Член 18a
Условия за използването на лични 

данни
1. Лични данни, обработени при 
прилагането на тази директива, са 
защитени в съответствие с Рамково 
решение на Съвета 2008/977/ПВР от 
27 ноември 2008 г. за защита на 
личните данни, обработвани в 
рамките на полицейското и съдебно 
сътрудничество по наказателните 
въпроси, и с принципите, заложени в 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
1981 г. за защита на физическите 
лица при автоматизираната 
обработка на лични данни.
2. Лични данни, получени съгласно 
тази директива, могат да бъдат 
използвани от издаващата държава 
за съдопроизводства, за които може 
да бъде издадена ЕЗР.
За всяка друга цел, различна от  
изложените в този параграф, 
личните данни, получени съгласно 
настоящата директива, могат да 
бъдат използвани само при 
предварително съгласие от 
изпълняващата държава, освен ако 
издаващата държава е получила 
съгласието на субекта на данните.
3. При обстоятелствата на 
конкретното дело изпълняващата 
държава може да изиска от 
държавата членка, към която са били 
прехвърлени личните данни, да даде 
информация за начина, по който са 
били използвани данните.

Or. en
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Изменение 144
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 19 - заглавие

Текст на инициативата Изменение

Временно прехвърляне в издаващата 
държава на лица, задържани за целите 
на разследването

Временно прехвърляне в издаващата 
държава на лица, задържани за целите 
на провеждане на процесуално-
следствено действие

Or. en

Изменение 145
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. ЕЗР може да се издаде за временно 
прехвърляне на лице, задържано в 
изпълняващата държава с цел 
извършване на процесуално-
следственото действие, за което се 
изисква присъствието на лицето на 
територията на издаващата държава, 
при условие че то бъде върнато обратно 
в определения от изпълняващата 
държава срок.

1. ЕЗР може да се издаде за временно 
прехвърляне на лице, задържано в 
изпълняващата държава с цел 
провеждане на процесуално-
следственото действие за събиране на 
доказателства по отношение на
текущо производство, за което се 
изисква присъствието на лицето на 
територията на издаващата държава, 
при условие че то бъде върнато обратно 
в определения от изпълняващата 
държава срок.

Or. en

Изменение 146
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 1a (нов)
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Текст на инициативата Изменение

1a. Преди изпълнение на ЕЗР 
съответното лице получава 
възможността да изрази своето 
становище пред изпълняващия орган 
относно временното прехвърляне. 
Там, където изпълняващата държава 
счете за необходимо с оглед на 
възрастта, физическото или 
умственото състояние на лицето, 
тази възможност следва да бъде 
предоставена на законния 
представител на лицето. Мнението 
на лицето следва да бъде взето 
предвид, когато се взема решение за 
изпълнение на ЕЗР.

Or. en

Обосновка

Логично е лицата, които предстои да бъдат прехвърлени, да имат същите права по 
член 19 и 20, независимо от коя държава ще бъдат прехвърлени.

Изменение 147
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 19 – параграф 2 – буква а)

Текст на инициативата Изменение

а) задържаното лице не е съгласно; 
или

а) съдебният орган на изпълняващата 
държава заявява, по служебен път 
или по искане на задържаното лице, 
че прехвърлянето е недопустимо на
основание на продължаващи съдебни 
производства или от съображения за 
сигурност;

Or. it
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Изменение 148
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) срокът за задържането му ще се 
удължи вследствие на прехвърлянето.

б) срокът за задържането на 
задържаното лице ще се удължи 
вследствие на прехвърлянето.

Or. it

Изменение 149
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 19 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) лицето, което предстои да бъде 
прехвърлено, рискува изтезания, 
нечовешко или унизително 
отношение или наказание.

Or. en

Изменение 150
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) издаващият и изпълняващият 
орган не могат да постигнат съгласие 
относно договореностите за 
временното прехвърляне.

Or. en
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Обосновка

Логично е условията за прехвърляне на затворници в членове 19 и 20 да бъдат едни и 
същи.

Изменение 151
Kinga Göncz

Проект на директива
Член 19 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) условията за задържане в 
издаващата държава не са 
достатъчни, за да гарантират 
основните права.

Or. en

Изменение 152
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. Практическите договорености във 
връзка с временното прехвърляне на 
лицето и датата, до която то трябва 
да бъде върнато на територията на 
изпълняващата държава, се договарят 
между съответните държави членки.

4. Практическите договорености във 
връзка с временното прехвърляне на 
лицето и датите, до които то трябва 
да бъде прехвърлено от и върнато на 
територията на изпълняващата държава, 
се договарят между съответните 
държави членки. Практическите 
договорености трябва да гарантират, 
че задържаното лице е държано при 
условия с еквивалентно равнище на 
сигурност и в съответствие с 
физическите или умствените му 
нужди, както в издаващата държава.

Or. en
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Обосновка

Важно е лицето, което предстои да бъде прехвърлено, да не бъде поставено в по-
строги затворнически условия в държавата, в която е прехвърлено, отколкото в 
родната си държава. Лице на лек затворнически режим не трябва да бъде поставяно 
при строг затворнически режим.

Изменение 153
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 19 – параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. Практическите договорености във 
връзка с временното прехвърляне на 
лицето и датата, до която то трябва 
да бъде върнато на територията на 
изпълняващата държава, се договарят 
между съответните държави членки.

4. Практическите договорености във 
връзка с временното прехвърляне на 
лицето, включително подробностите 
за затворническите условия в 
издаващата държава, и датите, до 
които то трябва да бъде прехвърлено 
от и върнато на територията на 
изпълняващата държава, се договарят 
между съответните държави членки.

Or. en

Изменение 154
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 19 – параграф 5

Текст на инициативата Изменение

5. Прехвърляното лице остава 
задържано на територията на 
издаващата държава и когато е 
приложимо, на територията на 
държавата членка, през която се налага 
да премине транзитно, освен ако 
изпълняващата държава членка не 
подаде заявление за освобождаването 
му.

5. Прехвърляното лице остава 
задържано на територията на 
издаващата държава и когато е 
приложимо, на територията на 
държавата членка, през която се налага 
да премине транзитно, за деянията или 
осъжданията, за които е задържано в 
изпълняващата държава, освен ако 
изпълняващата държава членка не 
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подаде заявление за освобождаването 
му.

Or. en

Изменение 155
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 19 – параграф 7

Текст на инициативата Изменение

7. Прехвърляното лице не може да 
бъде наказателно преследвано или 
задържано, нито да му бъдат налагани 
други мерки за ограничаване на личната 
му свобода за деяния или осъждания, 
които предхождат заминаването му от 
територията на изпълняващата държава 
и които не са посочени в ЕЗР.

7. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 5, прехвърляното лице не 
може да бъде наказателно преследвано 
или задържано, нито да му бъдат 
налагани други мерки за ограничаване 
на личната му свобода в издаващата 
държава за извършени деяния или 
осъждания, издадени преди
заминаването му от територията на 
изпълняващата държава и които не са 
посочени в ЕЗР.

Or. en

Изменение 156
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 8

Текст на инициативата Изменение

8. Имунитетът, предвиден в параграф 7, 
се преустановява, когато 
прехвърленото лице, след като в 
продължение на петнадесетдневен 
непрекъснат срок от датата, на която
присъствието му вече не е било 
необходимо на съдебните органи, е 
разполагало с възможността да 
напусне съответната страна, е 

8. Имунитетът, предвиден в параграф 7, 
в случай, когато лицето не е 
задължено да бъде прехвърлено в 
държавата, от която е прехвърлено, 
се преустановява, когато 
прехвърленото лице:
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останало на нейна територия или
след напускането ѝ се е върнало там.

а) е останало в държавата, в която е 
било прехвърлено в продължение на 
петнадесетдневен непрекъснат срок от 
датата, на която присъствието му вече 
не е било необходимо, въпреки че е 
разполагало с възможността да 
напусне; или
б) след напускането на държавата, в 
която е било прехвърлено, се е върнало 
там.

Or. en

Обосновка

Добавката към предишния параграф, прави този параграф излишен.

Изменение 157
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 8a (нов)

Текст на инициативата Изменение

8а. По искане на издаващата държава 
или лицето, което предстои да бъде 
прехвърлено, изпълняващата държава 
гарантира, че при необходимост 
лицето е подпомагано от устен 
преводач и получава писмен превод на 
всякакви важни документи в 
съответствие с Директива 
2010/64/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 октомври 2010 г. 
относно правото на устен и писмен 
превод в наказателното 
производство1, получава информация 
в съответствие с директивата ...
относно правото на информация в 
наказателното производство2 и 
получава правни консултации в 
съответствие с националното право 
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на издаващата държава.
_______________
1 ОВ L 280, 26.10.2010, стр. 1.
2 ОВ L ...

Or. en

Обосновка

Прехвърленото лице е поставено в затворническа среда, където често не разбира 
езика и не познава националните процедури. Важно е да получи специална помощ при 
необходимост.

Изменение 158
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 19 – параграф 9

Текст на инициативата Изменение

9. Разходите, свързани с прехвърлянето, 
се поемат от издаващата държава.

9. Разходите, възникващи при
прилагането на този член, се поемат 
в съответствие с член Y, с 
изключение на разходите, свързани с 
прехвърлянето на лицето между 
държавите, които се поемат от 
издаващата държава.

Or. en

Изменение 159
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 19a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 19a
Ако задържано лице в изпълняващата 
ЕЗР държава се прехвърля в 
издаващата държава, то е обект на 



AM\891612BG.doc 67/87 PE480.869v01-00

BG

същия режим на задържане както 
този, на който е било обект в 
страната, в която обичайно би 
излежавало присъдата си. 

Or. it

Изменение 160
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст на инициативата Изменение

а) за прехвърлянето се изисква 
съгласието на въпросното лице и то 
не е дало такова; 

а) задържаното лице е получило 
мнение от компетентния съд, който 
има юрисдикция над него, че не 
трябва да бъде прехвърляно; във всеки 
случай решението за прехвърляне не 
подлежи на обжалване освен на 
основание на продължаващи съдебни 
процедури или сигурността на 
задържаното лице;

Or. it

Изменение 161
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 20 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст на инициативата Изменение

аа) срокът за задържането му ще се 
удължи вследствие на прехвърлянето;

Or. en

Обосновка

Привежда члена в съответствие с член 19.
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Изменение 162
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 20 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) лицето, което предстои да бъде 
прехвърлено, рискува изтезания, 
нечовешко или унизително 
отношение или наказание.

Or. en

Изменение 163
Kinga Göncz

Проект на директива
Член 20 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) условията за задържане в 
издаващата държава не са 
достатъчни, за да гарантират 
основните права.

Or. en

Изменение 164
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 20 – параграф 5

Текст на инициативата Изменение

5. Параграфи 3—8 от член 19 са 
приложими mutatis mutandis към 
временното прехвърляне съгласно 
настоящия член.

5. Параграфи 3—9 от член 19 са 
приложими mutatis mutandis към 
временното прехвърляне съгласно 
настоящия член.
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Or. en

Обосновка

Важно е предпазните клаузи, предвидени в случаите от член 19 на моето изменение,
да присъстват също в случаите от член 20.

Изменение 165
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 20 – параграф 6

Текст на инициативата Изменение

6. Разходите, свързани с 
прехвърлянето, се поемат от 
издаващата държава. В това не се 
включват разходите, свързани със 
задържането на лицето в 
изпълняващата държава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението на предишния параграф гарантира, че разпоредбите за разходите в член 
19 се прилагат също и за член 20.

Изменение 166
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 21 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Ако лице, което се намира на 
територията на изпълняващата държава, 
трябва да бъде разпитано като свидетел 
или вещо лице от съдебните органи на 
издаващата държава, издаващият орган 
може, когато е нежелателно или 
невъзможно лицето, което трябва да 
бъде разпитано, да се яви лично на 

1. Ако лице, което се намира на 
територията на изпълняващата държава, 
трябва да бъде разпитано като свидетел 
или вещо лице от компетентните 
органи на издаващата държава, 
издаващият орган може да издаде ЕЗР за 
разпит на свидетеля или вещото лице 
чрез видеоконферентна връзка или 
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територията ѝ, да издаде ЕЗР за 
разпит на свидетеля или вещото лице 
чрез видеоконферентна връзка съгласно 
предвиденото в параграфи 2—9.

друго аудио-визуално предаване
съгласно предвиденото в параграфи 2—
9.

Or. en

Изменение 167
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 21 – параграф 1a (нов)

Текст на инициативата Изменение

1a. ЕЗР може да бъде издадена също с 
цел изслушване на заподозряно или 
обвиняемо лице чрез 
видеоконферентна връзка или друго 
аудио-визуално предаване. В 
допълнение към основанията за отказ 
или неизпълнение, посочени в член 10, 
изпълнението на ЕЗР може да бъде 
отказано, ако:
а) заподозряното или обвиняемото 
лице не даде съгласието си за това; 
или
б) изпълнението на такава мярка в 
конкретно дело би противоречало на 
основните принципи на 
законодателството в изпълняващата 
държава.

Or. en

Изменение 168
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 21 – параграф 1б (нов)
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Текст на инициативата Изменение

1б. Издаващият и изпълняващият 
орган договарят помежду си 
практическите аспекти на разпита. 
При договарянето на практическите 
аспекти изпълняващият орган поема 
следните задължения:
а) да призове съответния свидетел 
или вещо лице, посочвайки часа и 
мястото на разпита, или;
б) да призове заподозряното или 
обвиняемо лице да се яви на разпита в 
съответствие с формулярите, 
определени от законодателството на 
изпълняващия орган, и да го 
информира за правата му според 
правото на издаващата държава в 
такъв срок, че да му позволи да 
упражни ефективно правото си на 
защита;
в) да гарантира установяването на 
самоличността на лицето, 
подлежащо на разпит.

Or. en

Изменение 169
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 21 – параграф 2 – буква а)

Текст на инициативата Изменение

а) използването на видеоконферентна 
връзка противоречи на основните
принципи на правото на 
изпълняващата държава;

а) използването на видеоконферентна 
връзка противоречи на 
конституционните принципи на 
изпълняващата държава;

Or. it
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Изменение 170
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) изпълняващата държава не 
разполага с техническите средства за 
видеоконферентна връзка.

заличава се

Or. it

Изменение 171
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) изпълняващата държава не 
разполага с техническите средства за 
видеоконферентна връзка.

заличава се

Or. it

Изменение 172
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 21 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ба) свидетелят или експертът не е 
съгласен разпитът да се проведе по 
този начин, като цитира разумни 
доводи, които трябва да бъдат 
преценени от съдебния орган на 
изпълняващата държава в 
съответствие с националните й 
правила.
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Or. it

Изменение 173
Axel Voss

Проект на директива
Член 21 – параграф 6 – буква д)

Текст на инициативата Изменение

д) лицето, подлежащо на разпит, може 
да се позове на правото си да не дава 
показания съгласно правото на 
изпълняващата или на издаващата 
държава.

д) лицето, подлежащо на разпит, 
трябва да бъде уведомено за правото си 
да не дава показания съгласно правото 
на изпълняващата и на издаващата 
държава и може по собствена 
преценка да се позове на правата си да 
не дава показания.

Or. de

Обосновка

За да може да упражнява правото си да не дава показания, лицето трябва най-напред 
да бъде уведомено за това право. Ако искаме свидетелят да има действително избор 
между правото да не дава показания, изложено в законите на изпълняващата 
държава, той трябва да бъде достатъчно информиран за двете възможности и 
последствията от тях.

Изменение 174
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 21 – параграф 6 – буква д)

Текст на инициативата Изменение

д) лицето, подлежащо на разпит, може 
да се позове на правото си да не дава 
показания съгласно правото на
изпълняващата или на издаващата 
държава.

д) компетентният орган на 
изпълняващата или издаващата 
държава информират лицето, 
подлежащо на разпит, незабавно за 
процесуалните му права съгласно 
Хартата и ЕКЗПЧ, включително 
основните права и принципи на 
справедлив процес, равенство на 
оръжията и правото да не дава 
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показания.

Or. en

Изменение 175
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 21 – параграф 6 – буква д)

Текст на инициативата Изменение

д) лицето, подлежащо на разпит, може 
да се позове на правото си да не дава 
показания съгласно правото на 
изпълняващата или на издаващата 
държава.

д) лицето, подлежащо на разпит, може 
да се позове на правото си да не дава 
показания съгласно правото на 
изпълняващата или на издаващата 
държава. Съответното лице следва да 
бъде информирано за това право 
преди разпита.

Or. en

Изменение 176
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 21 – параграф 10 – буква а)

Текст на инициативата Изменение

а) обвиняемото лице не даде 
съгласието си за това; 

заличава се

Or. it

Изменение 177
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 21 – параграф 10 – буква а)
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Текст на инициативата Изменение

а) обвиняемото лице не даде съгласието 
си за това; 

а) обвиняемото лице не даде съгласието 
си за това, като цитира разумни 
доводи, които трябва да бъдат 
преценени от съдебния орган на 
изпълняващата държава в 
съответствие с националните й 
правила след консултация с 
издаващия орган;

Or. it

Изменение 178
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 21 – параграф 10 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) изпълнението на такова действие би 
било в противоречие на правото на 
изпълняващата държава.

б) изпълнението на такова действие би 
било в противоречие на 
конституционните принципи на 
изпълняващата държава.

Or. it

Изменение 179
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 22 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Ако лице, което се намира на 
територията на дадена държава членка, 
трябва да бъде разпитано като свидетел 
или вещо лице от съдебните органи в 
друга държава членка, издаващият 
орган на втората държава членка може 
да издаде ЕЗР за разпит на свидетеля 

1. Ако лице, което се намира на 
територията на дадена държава членка, 
трябва да бъде разпитано като свидетел 
или вещо лице от компетентните
органи в друга държава членка, 
издаващият орган на втората държава
членка може да издаде ЕЗР за разпит на 
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или вещото лице по телефона съгласно 
предвиденото в параграфи 2—4.

свидетеля експерт или вещото лице по 
телефона съгласно предвиденото в 
параграф (...) 4. Телефонната връзка се 
използва само при изключителни 
обстоятелства, когато няма налице 
други средства за събиране на 
доказателства и доказателствата не 
се оспорват.

Or. en

Обосновка

Важно е свидетелството по телефона да бъде дадено само в случай, когато няма 
опасност от самообвинение, както в случая със свидетел експерт.

Изменение 180
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 22 – параграф 2 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) свидетелят или вещото лице не дадат 
съгласието си за провеждане на разпита 
по този начин.

б) свидетелят или експертът не дадат
съгласието си за провеждане на разпита 
по този начин, като цитира разумни 
доводи, които трябва да бъдат 
преценени от съдебния орган на 
изпълняващата държава в 
съответствие с националните й 
правила.

Or. it

Изменение 181
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст на инициативата Изменение

б) да гарантира идентификацията на заличава се
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свидетеля или експерта; 

Or. it

Изменение 182
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ва) да информират лицето, 
подлежащо на разпит, незабавно за 
процесуалните му права съгласно 
Хартата и ЕКПЧ, включително 
основните права и принципите на 
справедлив процес, равенство на 
оръжията и правото да не дава 
показания.

Or. en

Изменение 183
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст на инициативата Изменение

ва) използването на телефонна връзка 
би противоречало на 
конституционните принципи на 
изпълняващата държава.

Or. it

Изменение 184
Rosario Crocetta
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Проект на директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 2a (нова)

Текст на инициативата Изменение

Разпити на свидетели, сътрудници на 
правосъдието или други хора, които се 
ползват от специални мерки за
защита, могат да се осъществят, 
стига да се спази правото им да не се 
показва какъвто и да е техен образ 
или подобие.

Or. it

Изменение 185
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 23 – параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. Задълженията в настоящия член се 
прилагат само доколкото 
информацията е собственост на 
банката, която държи сметката.

заличава се

Or. it

Изменение 186
Rosario Crocetta

Проект на директива
Член 23 – параграф 5 – буква а)

Текст на инициативата Изменение

а) престъпление, наказуемо с наказание 
включващо лишаване от свобода или 
задържане за максимален срок от не по-
малко от четири години в издаващата 
държава и не по-малко от две години в 
изпълняващата държава;

а) престъпление, наказуемо с наказание 
включващо лишаване от свобода или 
задържане за максимален срок от не по-
малко от две години в издаващата 
държава или ако изпълнението на 
такава мярка би нарушило Хартата 
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на основните права на Европейския 
съюз или конституционните 
принципи на изпълняващата държава 

Or. it

Изменение 187
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 23 – параграф 6a (нов)

Текст на инициативата Изменение

6a. ЕЗР може да бъде издадена също, 
за да определи дали едно физическо 
или юридическо лице, обект на 
наказателно производство, 
притежава една или повече сметки в 
небанкова финансова институция, 
намираща се на територията на 
изпълняващата държава. Параграфи 
3—6 се прилагат mutatis mutandis. В 
такъв случай и в допълнение към 
основанията за отказ или 
неизпълнение, посочени в член 10, 
изпълнението на ЕЗР може да бъде 
отказано, ако изпълнението на 
мярката не би било разрешено при 
сходен национален случай.

Or. en

Изменение 188
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 24 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Задълженията в настоящия член се 
прилагат само доколкото 
информацията е собственост на 

заличава се



PE480.869v01-00 80/87 AM\891612BG.doc

BG

банката, която държи сметката.

Or. it

Изменение 189
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 24 – параграф 4a (нов)

Текст на инициативата Изменение

4a. ЕЗР може да бъде издадено и по 
отношение на информацията, 
предвидена в параграф 1 относно 
финансовите операции, водени от 
небанкови финансови институции. 
Параграфи 3—4 се прилагат mutatis 
mutandis. В такъв случай и в 
допълнение към основанията за отказ 
или неизпълнение, посочени в член 10, 
изпълнението на ЕЗР може да бъде 
отказано, ако изпълнението на 
мярката не би било разрешено при 
сходен национален случай.

Or. en

Изменение 190
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 26

Текст на инициативата Изменение

Контролирани доставки заличава се
1. ЕЗР може да се издаде с цел 
извършване на контролирана 
доставка на територията на 
изпълняващата държава.
2. Компетентните органи на
изпълняващата държава имат 
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правото да действат и да ръководят 
и контролират операциите, свързани 
с изпълнението на ЕЗР, посочена в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 191
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 26

Текст на инициативата Изменение

Контролирани доставки заличава се
1. ЕЗР може да се издаде с цел 
извършване на контролирана 
доставка на територията на 
изпълняващата държава.
2. Компетентните органи на 
изпълняващата държава имат 
правото да действат и да ръководят 
и контролират операциите, свързани 
с изпълнението на ЕЗР, посочена в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 192
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 27

Текст на инициативата Изменение

Процесуално-следствени действия, 
които изискват събиране на 

доказателства в реално време, 
непрекъснато и в продължение на 

определен период

заличава се
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1. Когато ЕЗР се издава с цел 
изпълнение на действие, включително 
действията, посочени в членове 25 и 
26, което включва събирането на 
доказателства в реално време, 
непрекъснато и в продължение на 
определен период, изпълнението ѝ
може да бъде отказано, освен с 
основанията за отказ, посочени в член 
10, параграф 1, и ако изпълнението на 
съответното действие не би било 
разрешено при сходен национален 
случай.
2. Член 10, параграф 2 се прилага 
mutatis mutandis за случаите, посочени 
в параграф 1.
3. Изпълняващият орган може да 
постави като условие за 
изпълнението на ЕЗР, посочена в 
параграф 1, договаряне 
разпределението на разходите.

Or. it

Изменение 193
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 27 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Когато ЕЗР се издава с цел 
изпълнение на действие, включително 
действията, посочени в членове 25 и 26, 
което включва събирането на 
доказателства в реално време, 
непрекъснато и в продължение на 
определен период, изпълнението ѝ може 
да бъде отказано, освен с основанията за 
отказ, посочени в член 10, параграф 1, и 
ако изпълнението на съответното 
действие не би било разрешено при 
сходен национален случай.

1. Когато ЕЗР се издава с цел 
изпълнение на действие, включително 
действията, посочени в член 25, което 
включва събирането на доказателства в 
реално време, непрекъснато и в 
продължение на определен период, 
изпълнението ѝ може да бъде отказано, 
освен с основанията за отказ, посочени в 
член 10, параграф 1, и ако изпълнението 
на съответното действие не би било 
разрешено при сходен национален 
случай.
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Or. en

Изменение 194
Cornelis de Jong

Проект на директива
Член 27 a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 27a
Временни мерки

1. ЕЗР може да бъде издадена с цел да 
се вземат мерки с оглед на временно 
предотвратяване на унищожаването, 
промяната, преместването, 
предаването на или разпореждането с 
вещ, която може да се използва като
доказателство.
2. Изпълняващият орган решава и 
съобщава решението за временната 
мярка възможно най-скоро и, когато е 
изпълнимо, в рамките на 24 часа от 
получаването на ЕЗР.
3. Когато бъде поискана временната 
мярка съгласно параграф 1, 
издаващият орган посочва в ЕЗР дали 
доказателството следва да бъде 
прехвърлено в издаващата държава 
или да остане в изпълняващата 
държава. Изпълняващият орган 
признава и изпълнява такава ЕЗР и 
прехвърля доказателството в 
съответствие с процедурите, 
посочени в директивата.
4. Когато в съответствие с параграф 
3 ЕЗР е придружена от инструкция 
доказателството да остане в 
изпълняващата държава, издаващият 
орган трябва да посочи датата за 
вдигане на временната мярка, 
посочена в параграф 1, или 
приблизителната дата за 
предоставяне на искане 
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доказателството да бъде прехвърлено 
в издаващата държава.
5. След консултиране с издаващия 
орган, изпълняващият орган може, в 
съответствие с националното си 
право и практики, да установи 
подходящи условия в светлината на 
обстоятелствата на делото, за да 
ограничи периода, в който ще действа 
временната мярка, спомената в 
параграф 1. Ако, в съответствие с 
тези условия, той предвиди вдигане на 
временната мярка, следва да 
информира издаващия орган, който 
получава възможността да 
предостави коментарите си. 
Издаващият орган уведомява 
изпълняващия орган, че мерките 
съгласно параграф 1 са вдигнати.

Or. en

Изменение 195
Birgit Sippel

Проект на директива
Член 31 – параграф 2a (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Те съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на 
съответствието между 
разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 196
Sonia Alfano
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Проект на директива
Член 31 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. До … ** държавите членки 
предоставят на генералния 
секретариат на Съвета и на 
Комисията текста на разпоредбите, 
транспониращи в тяхното национално 
законодателство задълженията, 
наложени им съгласно настоящата 
директива.

3. До … ** държавите членки 
предоставят на Комисията текста на 
разпоредбите, транспониращи в тяхното 
национално законодателство 
задълженията, наложени им съгласно 
настоящата директива.

Or. it

Изменение 197
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 31 – параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4. До …*** Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на степента, в която 
държавите членки са взели 
необходимите мерки, за да се съобразят 
с настоящата директива, придружен, ако 
е необходимо, от законодателни 
предложения.

4. До …*** Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на степента, в която 
държавите членки са взели 
необходимите мерки, за да се съобразят 
с и приложат настоящата директива, 
придружен, ако е необходимо, от 
законодателни предложения.

Or. it

Изменение 198
Sonia Alfano

Проект на директива
Член 32

Текст на инициативата Изменение

Доклад относно прилагането заличава се



PE480.869v01-00 86/87 AM\891612BG.doc

BG

Не по-късно от пет години след 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящата 
директива въз основа на постъпилата 
качествена и количествена 
информация. Докладът се 
придружава, при необходимост, от 
предложения за изменение на 
настоящата директива.

Or. it

Изменение 199
Sarah Ludford

Проект на директива
Член 32 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

Не по-късно от 5 години след датата на 
влизане в сила на настоящата директива 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящата директива 
въз основа на постъпилата качествена и 
количествена информация. Докладът се 
придружава, при необходимост, от 
предложения за изменение на 
настоящата директива.

Не по-късно от четири години след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива и на регулярни интервали 
след това Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящата директива въз основа на 
постъпилата качествена и количествена 
информация, включително по-
специално оценката за въздействието 
й върху сътрудничеството по 
наказателноправни въпроси, 
основните права, правото на защита 
и изискванията за защита на 
информацията. Докладът се 
придружава, при необходимост, от 
предложения за изменение на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Тъй като ЕЗР може потенциално да има сериозни последици върху основните права, 
правото на защита и защитата на личните данни, трябва да се направи сериозна 
оценка на нейните последици в рамките на една или две години от прилагането на 
директивата от държавите членки.


